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SPORTVERENIGING GOUDA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIE VOOR BEZOEKENDE VERENIGINGEN, MAATREGELEN I.V.M. COVID-19
We gaan het nieuwe seizoen starten, en logischerwijs zijn er als gevolg van het COVID-19 virus maatregelen
getroffen om de wedstrijden en de gang van zaken op de accommodatie van SV Gouda in goede banen te
leiden. Het bestuur heeft naast de bekende algemeen geldende regels ook een aantal specifieke regels
opgesteld die in het speciaal gelden voor ons complex. Dit overzicht is speciaal gemaakt voor u, als
bezoekende vereniging, om vooraf duidelijk te maken waar u mee te maken krijgt als u met uw team bij SV
Gouda een wedstrijd komt spelen, of u nu leider, coach, ouder van een speler of speelster, speler, speelster,
aanvoerder of bestuurslid bent.
Wij verzoeken u, als bezoekers van ons complex, medewerking bij alle maatregelen om verspreiding van het
COVID-19 virus tegen te gaan.
De algemene regels zijn natuurlijk bij iedereen bekend, waarvan de belangrijkste luiden:
- Blijf thuis bij klachten m.b.t. niezen, verkoudheid, koorts etc.
- Laat u testen bij bovengenoemde klachten (zie www.ggdhm.nl).
- Was regelmatig de handen, gebruik eventueel desinfectiemiddel.
- Hoest/nies in uw elleboog.
- Houd onderling 1,5 meter afstand.
- Vermijd drukte.
Voor de wedstrijden geldt:
- Er worden voor en na de wedstrijd geen handen geschud.
- Gezamenlijk gebruik van bidons is niet toegestaan.
- De wedstrijdbesprekingen worden niet in de kleedkamer gehouden, maar in de open lucht, indien
mogelijk op het veld.
- Bij het tossen houdt iedereen onderling 1,5 meter afstand.
- De reservespelers en leiding houden in de dug-out onderling 1,5 meter afstand.
- Tijdens de wedstrijd worden de doelpunten niet gezamenlijk gevierd.
- De rust wordt bij de jeugd tot en met JO17/MO17 in de kleedkamer doorgebracht, JO19 en de senioren
blijven op het veld bij redelijk weer en wijken uit naar de tribune bij slecht weer.
Hiernaast zijn er specifieke regels per leeftijdsgroep en ook voor het complex/kantine gelden een aantal
regels, deze vindt u hieronder.
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SPORTVERENIGING GOUDA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Wedstrijden jeugd tot en met JO11/MO11
Voor wedstrijden van de jeugd tot en met JO11/MO11 verzoeken wij u om in wedstrijdkleding naar ons
complex te komen en om thuis pas weer te douchen.
Men maakt dus geen gebruik van de kleedkamers.
De leiders/trainers houden onderling en tot de spelers/ouders 1,5 meter afstand.

Wedstrijden jeugd van JO12/MO12 tot en met JO17/MO17
Voor wedstrijden van de jeugd vanaf JO12/MO12 tot en met JO17/MO17 kan er gebruik worden gemaakt
van de kleedkamers, maximaal 1 elftal per kleedkamer.
Het gebruik van de kleedkamers wordt zo kort mogelijk gehouden, dit betekent maximaal 20 minuten voor
de wedstrijd pas toegang. Na de wedstrijd kan er gedoucht worden, de kleedkamer dient 45 minuten na
afloop van de wedstrijd weer leeg, schoon en droog te zijn.
De leiders/trainers houden onderling en tot de spelers/ouders 1,5 meter afstand.

Wedstrijden voor jeugd vanaf JO19/MO19 en senioren (dames/heren)
Voor wedstrijden geldt dat er gebruik gemaakt kan worden van de kleedkamers, maximaal 1 elftal per
kleedkamer. Gebruik van de kleedkamer dient zo kort mogelijk te zijn, dat wil zeggen voor de wedstrijd
maximaal 30 minuten en na de wedstrijd maximaal 45 minuten. In de kleedkamer dient de 1,5 meter regel
zoveel mogelijk aangehouden te worden. Voor het douchen betekent dit maximaal 4 personen tegelijkertijd
in de doucheruimte.
Dit betekent tevens dat er na de wedstrijd geen drank in de kleedkamer mag worden genuttigd, dit geldt voor
alle soorten dranken.
De rustperiode zal bij goede weersomstandigheden op het veld worden doorgebracht, thee kan in de kantine
worden afgehaald. Graag de lege bekers in de prullenbakken deponeren. Bij slecht weer wordt uitgeweken
naar de tribune.
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SPORTVERENIGING GOUDA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Kantine SV Gouda
De kantine van SV Gouda volgt het protocol ‘accommodatie zaken’ van de KNVB alsmede het KHN
protocol aangaande de Horeca.
De ingang en uitgang van de kantine zijn gescheiden en worden zo ook duidelijk aangegeven, in de kantine
geldt de onderlinge afstand van 1,5 meter.
De kantine wordt zo ingedeeld dat de onderlinge afstand gewaarborgd is, in de kantine dient men te allen
tijde een zitplaats in te nemen, lopen door de kantine dient tot een minimum te worden beperkt, meubilair
verplaatsen is niet toegestaan.
Bestellen en afhalen volgens de aanwijzingen van het aanwezige bar/keuken personeel, betalingen zo veel
mogelijk via pin of contactloos.
Het sanitaire gedeelte mag door maximaal 2 mensen (2 x dame en 2x heer) tegelijk worden betreden,
wachten bij drukte kan buiten naast de uitgang.
Het maximaal aantal aanwezigen in de kantine is gesteld op 100 personen, op de beide terrassen geldt geen
limiet, uiteraard dient men ook daar wel de 1,5 meter regel in acht te nemen, voor zover men niet een
gezamenlijke huishouding komt. Ook dient men hier gebruik te maken van een zitplaats.
Regelmatig zullen de toiletten, deurklinken, pinautomaten en tafels worden schoongemaakt.
Indien de regels niet worden gevolgd heeft SV Gouda (lees bestuur of de door het bestuur aangestelde
leidinggevende) de mogelijkheid om bezoekers de toegang tot het complex te weigeren en desnoods te
(laten) verwijderen.
Wij wensen iedereen heel veel plezier in het nieuwe seizoen!
Augustus 2020
Bestuur SV Gouda
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